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Riskfaktorer för stroke och tromboembolism vid förmaks-
flimmer

CHA2DS2-VASc-poäng

 Högriskfaktorer Övriga riskfaktorer

 Tidigare stroke, TIA  Hjärtsvikt, systolisk vänsterkammar- 
 eller systemisk emboli dysfunktion med EF ≤ 40 %

 Ålder ≥75 år Hypertoni, Diabetes Mellitus,

  Kvinnligt kön

  Ålder 65–74 år

  Kärlsjukdom

Riskfaktorer Poäng

Hjärtsvikt, vänsterkammardysfunktion 1

Hypertoni 1

Ålder ≥ 75 år 2

Diabetes Mellitus 1

Stroke/TIA/tromboembolism  2          

Kärlsjukdom 1 

Ålder 65–74 år 1

Kvinnligt kön 1

 CHA2DS2-VASc- Rekommenderad 
Riskkategori poäng behandling

En eller flera ≥ 1 I första hand Warfarin Orion  
riskfaktorer  I andra hand Pradaxa eller Xarelto 
   
Inga riskfaktorer  Ingen behandling 
eller endast kvinnligt 
kön som riskfaktor
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